
 V prosinci roku 2004 došlo ke změně jak ve 
vedení městského obvodu, tak i ve složení rady, 
čímž se výrazně směrem k lepšímu změnilo fun-
gování celého městského obvodu. Snahou nové-
ho vedení a rady bylo urychleně započít práce 
na zvelebení a úpravách obvodu tak, jak to před 
volbami v roce 2002 všechny kandidující strany 
slibovaly, ale vykonáno toho bylo zatím opravdu 
málo. Prvním úkolem, který před námi stál, bylo 
zajištění projektů a finančních prostředků, což 
se nám při ohlédnutí za posledními dvěma roky 
určitě podařilo. Naší snahou bylo, abychom ne-
zapomněli na žádnou z našich osmi částí obvo-
du, a pro občany Antošovic, Koblova, Hrušova, 
Muglinova, Heřmanic, Slezské Ostravy, Kun-
čiček a Kunčic nad Ostravicí v poměrně krátké 
době, jež nám zbývala do konce volebního ob-
dobí v říjnu 2006, jsme dokázali něco udělat.
 To, zda se nám to podařilo, můžete nejlépe 
zhodnotit Vy sami, pokud se kolem sebe po-
zorně podíváte. Za uplynulé 
dva roky se v našem obvodě 
udělaly práce za téměř 150 
milionů korun.
Antošovice – podařilo se za-
koupit, opravit a znovu ote-
vřít obchod se základními 
druhy potravinářského zbo-
ží. V MŠ na Antošovické 
ulici jsme vybavili jídelnu 
nerez programem dle norem 
EU. Opravili jsme komuni-
kaci na ulici Lopuchové. 
Koblov – po rekonstrukci 
jednoho z pavilonů bývalé 
ZŠ na ulici Antošovické jsme 
otevřeli MŠ s jednou třídou, 
opravili jsme chodník u An-
tošovické ulice a zahájili opravu smuteční síně 
na Hřbitovní ulici. Realizovalo se lepší spojení 
s Hrušovem do oblasti, kde se nachází pošta, 
kostel a zdravotní středisko, novou komunikací 
v rámci výstavby dálnice.
Hrušov – otevřeli jsme novou služebnu Městské 
policie Na Liščině a opravili řadu bytů a byto-
vých domů. Byla dokončena nová komunikace 
kolem pošty a kostela s novým napojením na 
Koblov.
Muglinov – provedli jsme opravy suterénních 
prostor ZŠ na Pěší ulici, vybudovali jsme nové 
hřiště s umělým travním povrchem, jež slou-
ží nejenom škole, ale i široké veřejnosti. Byla 
provedena generální oprava ulic Dílčí, Kosá, 
Pod Lanovkou a Hladnovská. Pokračují práce 
na inženýrských sítích pro výstavbu rodinných 
domků v lokalitě ,,Hruškový sad“. Opravili jsme 
místní KD na ul. Na Druhém a MŠ na Keramic-
ké ulici. V domě s pečovatelskou službou jsme 
zřídili sociální pokoje pro zdravotně postižené.
Heřmanice – opravili jsme Kulturní dům Na 
Dědině, opravili památník padlým a instalovali 
novou bustu T. G. Masaryka. MŠ na ulici Po-
žární má novou střechu a nové vybavení jídelny. 
Byla provedena generální oprava ulice Kubíno-
vy včetně chodníků, zahájily se opravy místních 
komunikací tak, aby do zimy byly opraveny 
všechny výmoly a výtluky. Provedla se výměna 
vodovodních řadů včetně přípojek na ul. Záblat-
ské, Nad Vodárnou, Nad Dvorem, a tyto opravy 
budou provedeny i v lokalitě ,,Na Parceli“. Pra-
cuje se na projektu kanalizace.
Slezská Ostrava – byly opraveny ulice Frýdec-
ká, Šenovská, Klimkova a Na Najmanské, zahá-
jili jsme rekonstrukci ulice Keltičkovy. Opravili 
jsme část ZŠ na Bohumínské ulici včetně kuchy-
ně a jídelny, pro zlepšení styku úřadu s našimi 
občany jsme otevřeli část traktu budovy na ná-

městí J. Gagarina včetně bezbariérového přístu-
pu a opravami prošla i budova slezskoostravské 
radnice. Opravili a vybudovali jsme nové chod-
níky na Ústředním hřbitově včetně smuteční síně 
u ulice Na Najmanské. Velkou opravou prošly 
památník – tank č. 051 a památníky obětem vá-
lek na Ústředním hřbitově.
 V rámci modernizace bytů byla vyměněna 
okna na ulici Sionkově za plastová, na ulici Ko-
něvově 2, 4, 6 a 8 jsme vybudovali nová WC 
a koupelny. Pokračují generální opravy rozvodů 
elektřiny a plynu na ulici Chrustově. V domech 
s pečovatelskou službou na ulici Heřmanické 
bude provedeno nové vytápění ustředním tope-
ním včetně dvou plynových kotelen. 
 Zahájili jsme generální opravu domů na ulici 
Stromovka v lokalitě Nová Osada. 
 MŠ na ulici Chrustově dostala novou střechu 
a nové vybavení jídelny, ZŠ na téže ulici má nová 
plastová okna a nově rekonstruovanou kuchyni.

Kunčičky – byla provedena oprava ulice Frý-
decké a Vratimovské, místní hřbitov dostal nové 
oplocení, opraveny byly chodníky u hřbitova 
u tramvajové zastávky. V MŠ na Nástupní uli-
ci byla v čelní části budovy vyměněna okna za 
plastová a výdejna jídel byla vybavena nerez 
programem. V ZŠ na Škrobálkově ulici byla 
v polovině budovy rekonstruována WC včetně 
rozvodu vody a zrekonstruována byla podlaha 
tělocvičny.
Kunčice nad Ostravicí – i zde byla provedena 
oprava Frýdecké ulice včetně části chodníku, 
opravili jsme ulice Blokovu a Nogovu. Proved-
li jsme opravu fasády domů na ulici Frýdecké, 
zahájena byla generální oprava domů na ulici 
Štěpaňákově včetně zateplení, výměny rozvodu 
vody a oken za okna plastová. Opravuje se věž 
hasičské zbrojnice. Opravili jsme památník pad-
lým na Jeseninově ulici.
 Jsme si vědomi toho, že nelze v tomto článku 
postihnout vše, co se v našem obvodu udělalo, 
neboť kromě toho, co jsme zde vyjmenovali, 
vznikla v obvodu řada staveb (domů a objektů) 
soukromých investorů, pro něž se náš obvod 
stává zajímavou lokalitou. To má vliv na příliv 
nových občanů a firem do obvodu a odrazí se to 
v jeho růstu a popularitě.
 Jsme si také vědomi toho, že to, co se za rok 
nebo za celé volební období pro občany udělá, 
nemůže pokrýt vše, co by tento v minulosti hod-
ně zanedbávaný obvod potřeboval.
 Chceme se však i v dalším období na jeho 
rozvoji podílet, pokud k tomu dostaneme vaši 
důvěru. Myslíme si, že zkušenosti a chuť do dal-
ší práce nám rozhodně nechybějí.

Miroslav Vojkovský, starosta
Josef Burkovič, místostarosta

Ing. Antonín Maštalíř, místostarosta
MVDr. Barbora Jelonková, místostarostka

VOLBY 2006
Právo volit
 Právo volit má občan za předpokladu, že jde 
o státního občana České republiky, který dosáhl 
alespoň druhý den voleb věku 18 let, a je v obci 
přihlášen k trvalému pobytu.
 Státní občan jiného státu EU, mající v obci 
trvalý pobyt, bude mít právo volit, pokud požá-
dá o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. 
Žádost o zápis do dodatku může volič – občan 
jiného státu – podat v našem obvodu v příze-
mí slezskoostravské radnice v úředních dnech 
v kanceláři č. 3 a 4 do 18. října do 16.00 hodin. 
Žádost může být učiněna i písemně, ale i v tom-
to případě musí být doručena našemu úřadu do 
18. října 2006 do 16.00 hodin.
 Pokud volič – občan jiného státu – o zápis do 
dodatku nepožádá, hlasovat ve volbách do zastu-
pitelstev obcí nemůže.
Hlasovací lístky 
 Hlasovací lístky s kandidáty do Zastupitel-
stva města Ostravy a do Zastupitelstva měst-
ského obvodu Slezská Ostrava obdrží občané 
do schránek nejpozději tři dny před volbami. 
Chybějící či poškozené hlasovací lístky si voliči 
budou moci osobně vyzvednout nebo vyměnit 
v přízemí slezskoostravské radnice na Těšínské 
ulici 35 v kanceláři č. 2, popřípadě přímo ve vo-
lební místnosti.
Zásady hlasování
 Pro tyto volby nebudou vydávány voličské 
průkazy. Po příchodu do volební místnosti pro-
káže volič svou totožnost a státní občanství Čes-
ké republiky občanským průkazem nebo ces-
tovním pasem České republiky, jde-li o cizince 
průkazem o povolení k pobytu.
 Po záznamu ve výpisu ze seznamu obdrží od 
okrskové volební komise úřední obálku, případ-
ně hlasovací lístky. Každý volič hlasuje osobně. 
Zastoupení není přípustné. Volič může volit nej-
výše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva 
obce má být zvoleno. Do Zastupitelstva města 
Ostravy se bude volit 55 kandidátů, do Zastu-
pitelstva městského obvodu Slezská Ostrava se 
bude volit 35 kandidátů.
 Hlasovací lístek pro volby do Zastupitelstva 
města Ostravy bude označen na levém okraji 
svislým barevným pruhem.
 Volič upraví hlasovací lístky v prostoru urče-
ném pro úpravu hlasovacích lístků. Voliči, který 
se do něj neodebere, komise hlasování neumožní.
Úprava hlasovacích lístků
 Volič může na hlasovacím lístku označit
v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho 
kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémko-
liv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti 
jednotlivých volebních stran.
 Volič může na hlasovacím lístku označit kříž-
kem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidá-
ty volební strany nejvýše jednu volební stranu. 
Zároveň může označit v rámečku před jménem 
kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hla-
suje, a to v libovolných samostatných sloupcích, 
ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. 
Takto volí předně jednotlivě označené kandidá-
ty, dále tolik kandidátů označené volební strany, 

kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kte-
ří mají být zvoleni, a označených jednotlivých 
kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti 
označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.
 Podrobnější informace o způsobu hlasování 
je možno si vyžádat u členů okrskových voleb-
ních komisí a budou také zveřejněny v dalším 
čísle SON.
 Poté volič vhodí úřední obálku společnou pro 
oba hlasovací lístky před okrskovou volební ko-
misí do volební schránky.
Hlasování mimo volební místnost
 Ze závažných, zejména zdravotních důvo-
dů může volič požádat zprostředkovaně nebo 
telefonicky ve dnech voleb okrskovou volební 
komisi, aby za ním přišla s přenosnou volební 
schránkou domů nebo do některého ústavní-
ho zařízení v našem obvodu. Telefonicky bude 
možné o takovouto možnost hlasování požádat 
také na odboru vnitřních věcí, školství a kultury 
našeho úřadu na tel.č. 599 410 082 (Mgr. Magda 
Švédíková), 599 410 446 (Ing. Daniela Zahrád-
ková), 599 410 066 (Bc. Karel Kosmák) před 
volbami i v jejich průběhu.
Pozor na změnu volební místnosti pro voliče 
z volebních okrsků č. 67 a 68
 Původní volební místnost v budově Technic-
kých služeb, a.s., na ulici Čs. armády č.p. 877 ve 
Slezské Ostravě se ruší a nová volební místnost 
bude zřízena v budově Vysoké školy podnikání 
na Michálkovické ulici 1810/181 ve Slezské Os-
travě.
Možnost urychleného vyřízení občanských 
průkazů
 V souvislosti s výkonem volebního práva 
občanů ve volbách do Senátu Parlamentu Čes-
ké republiky, zastupitelstev obcí a zastupitelstev 
městských obvodů, které se budou konat ve 
dnech 20. a 21. října 2006, bude Magistrát města 
Ostravy na základě předchozího souhlasu Minis-
terstva vnitra ČR vydávat občanské průkazy bez 
strojově čitelných údajů, a to v období od 20. 
září do 4. listopadu 2006. Takto vydané občan-
ské průkazy mají platnost 1 rok ode dne jejich 
vydání, občan je povinen předložit 2 fotografie. 
 Ti občané, jimž bude končit ve výše uvede-
ném období voleb platnost občanských průkazů 
(popř. došlo ke ztrátě, odcizení, poškození nebo 
zničení občanského průkazu), budou mít mož-
nost požádat o vydání občanského průkazu bez 
strojově čitelných údajů na matričních úřadech 
ve statutárním městě Ostrava, v našem měst-
ském obvodu do 18. 10. 2006 v přízemí slez-
skoostravské radnice v kanceláři č. 3 a 4, anebo 
přímo na oddělení evidence obyvatel a občan-
ských průkazů odboru vnitřních věcí MMO se 
sídlem na ulici Gorkého 2 v Moravské Ostravě. 
Na posledně jmenovaném místě bude zajištěno 
vydávání takovýchto občanských průkazů, včet-
ně vydávání osvědčení o státním občanství, dne 
20. října 2006 od 14.00 do 22.00 hodin, a dne 
21. října 2006 od 8.00 do 14.00 hodin.
 OVVŠaK
Přehled volebních okrsků – viz str. 2
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Ohlédnutí
Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční ve dnech:

20. října od 14.00 do 22.00 hodin, 21. října od 8.00 do 14.00 hodin.

 Městský obvod Slezská Ostrava prostřednic-
tvím odboru technické správy komunikací, zele-
ně a hřbitovů – Hřbitovní správy, spravuje mj. 
Ústřední hřbitov ve Slezské Ostravě a dalších 
pět okolních hřbitovů – Kunčičky, Muglinov, 
Koblov, starý a nový hřbitov Heřmanice.
 Na všech uvedených hřbitovech provádíme 

pravidelnou celoroční údržbu. Týká se to nejen 
odvozu odpadků, ale i kosení a hrabání spadlé-
ho listí. Snažíme se, aby kontejnery s odpadky 
byly udržovány v čistotě, ale bohužel nám práci 
ztěžují naši neukáznění spoluobčané, kteří tyto 
kontejnery využívají k odkládání nejrůznějšího
 Dokončení na str. 3

Opravy na hřbitovech

Mateřská škola v Koblově



Statutární město Ostrava – Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, od-
bor vnitřních věcí, školství a kultury oznamuje, že mu byly v poslední době 
oznámeny a předány do úschovy tyto nalezené věci, jejichž vlastník není 
znám. Bližší informace získáte na tel. č. 599 410 079.

Číslo datum nalezená věc doba uplynutí 
úschovy

3/06 07.04.2006 jízdní kolo zn. Favorit, 1 ks 07.10.2006
4/06 24.04.2006 železný šrot 24.10.2006
7/06 22.05.2006 měděný plech 22.11.2006 
9/06 01.06.2006 tiskárna HP DESKJET 01.12.2006 
10/06 23.06.2006 pánská peněženka 23.12.2006 
11/06 28.06.2006 kanalizace ul. Frýdecká, Rajnocho-

va, Bořivojova
28.12.2006

12/06 30.06.2006 pokojová květina v květináči 30.12.2006 
13/06 03.07.2006 kanalizace ul. Slívova a Jan Maria 03.01.2007
14/06 04.07.2006 2 ks hliníkových kol s pneu 04.01.2007 
15/06 11.07.2006 2 ks želv čtyřprstých 11.01.2007
16/06 26.07.2006 dvoukolový vozík + 2 ks klíčů 26.01.2007
17/06 26.07.2006 vrak vozidla FIAT 26.01.2007
18/06 04.08.2006 1 ks želvy čtyřprsté 04.02.2007
19/06 22.08.2006 malý pes s postrojem, kříženec,

barva zlatá
22.02.2007

Miriam Skybová
pověřená úřední osoba odboru vnitřních věcí, školství a kultury
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Postrádáte ztracenou věc?

Představujeme odbor technické správy 
komunikací, zeleně a hřbitovů

 Kanceláře pracovníků tohoto odboru se nacházejí jednak v I. patře úřadu 
na náměstí J. Gagarina 4, jednak v objektu Hřbitovní správy na Těšínské 
ulici 105 ve Slezské Ostravě.
 Dále uvádíme pracovní náplně jednotlivých pracovníků, telefonní čísla 
a e-mailové adresy.
Ing. Ilona Borošová – vedoucí odboru TSKZaH, tel. č. 599 410 050,
e-mail: iborosova@slezska.cz. Kancelář v I. patře úřadu, dveře č. 205.
Ing. Lukáš Sýkora – vedoucí oddělení komunálních služeb, zástupce ve-
doucí odboru. Zajišťuje zimní údržbu a letní čistění místních komunikací 
III. třídy a chodníků, údržbu dětských hřišť, z titulu správce komunikací 
se vyjadřuje k záměrům a projektům staveb. Je pověřen správou místních 
komunikací III. a IV. třídy a chodníků. Tel. č. 599 410 052, e-mail: lsy-
kora@slezska.cz. Kancelář v I. patře úřadu na nám. J. Gagarina 4, dveře
č. 201.
Ivana Zádrapová – referentka agendy rozpočtu, financování a administra-
tivy. Vede ekonomickou agendu celého odboru včetně administrativy. Tel.
č. 599 410 051, e-mail: izadrapova@slezska.cz. Kancelář v I. patře úřadu na 
nám. J. Gagarina 4, dveře č. 205 a.
Ivona Buroňová – referentka agendy dopravy a silničního správního úřadu. 
Vydává rozhodnutí ke zvláštnímu užívání místních komunikací (prokopání, 
umístění skládek, stánkový prodej), dále rozhodnutí k připojení nemovitosti 
k místní komunikaci. Vydává příkazy dopravního značení. Zajišťuje odstra-
ňování vraků z místních komunikací III. třídy. Tel. č. 599 410 053, e-mail: 
iburonova@slezska.cz. Kancelář v I. patře úřadu na nám. J. Gagarina 4, 
dveře č. 203.
Hana Nitková – referentka agendy správy veřejné zeleně a čistění. Zajiš-
ťuje likvidaci nepovolených skládek a nebezpečných rostlin, údržbu ploch 
veřejné zeleně, podklady pro kácení stromů a keřů na obecních pozemcích 
v obvodě. Vede skupinu dělníků na čistění města, která uklízí veřejné plo-
chy. Spolupracuje s probační a mediační službou při organizování vykoná-
vání obecně prospěšných prací odsouzenými. Organizuje rozmisťování vel-
koobjemových kontejnerů. Tel. č. 599 410 084, e-mail: hnitkova@slezska.
cz. Kancelář v I. patře úřadu na nám. J. Gagarina 4, dveře č. 202.

Hřbitovní správa, Těšínská ulice 105, Slezská Ostrava
Nataša Lukášová – vedoucí oddělení Hřbitovní správy. Zajišťuje styk s po-
hřebními službami při objednávání výkopů hrobů, zabezpečuje údržbu hřbi-
tovů ve spolupráci s dodavatelskými organizacemi, vyjadřuje se ke škodám 
na majetku na hřbitovech, uzavírá pronájmy na hrobová místa, vede mat-
riku, vypisuje upomínky na prošlé splatnosti pronájmu. Zajišťuje pohřby 
zemřelých bez pozůstalých včetně vedení celé agendy. Tel. č. 599 410 232, 
e-mail: slezska@iol.cz.
Alena Pavlánová – referentka agendy majetkové správy. Uzavírá pronájmy 
na hrobová místa, vypisuje upomínky na prošlé splatnosti pronájmů, vede 
matriku. Tel. č. 599 410 232, e-mail: slezska@iol.cz.
Ing. Antonín Klubka – referent agendy majetkové správy. Uzavírá proná-
jmy na hrobová místa, vypisuje upomínky na prošlé splatnosti pronájmu, 
vede matriku. Zajišťuje podklady ke kácení stromů a keřů na hřbitovech. 
Tel. č. 599 410 232, e-mail: slezska@iol.cz.
Ivana Taliková – referentka agendy majetkové správy, agendy rozpočtu 
a financování. Uzavírá pronájmy na hrobová místa, vypisuje upomínky na 
prošlé splatnosti pronájmů, vede matriku. Tel. č. 599 410 232, e-mail: slez-
ska@iol.cz.
Alexandra Oborná – referentka agendy hrobových míst. Zajišťuje podkla-
dy pro pasport hrobových míst na všech hřbitovech, provádí výměru a foto-
dokumentaci hrobových míst. Tel. č. 599 410 231, e-mail: slezska@iol.cz.

Přehled volebních okrsků
pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 20. a 21. 10. 2006

Č.
VO Ulice spadající pod volební okrsek Umístění volební 

místnosti Adresa

48 Celé Antošovice MŠ Chalupova Antošovice,
Chalupova 1

49 Celý Koblov Gymnázium 
IUVENTAS

Koblov,
Antošovická 55/107

50

Kaplířova, Lomonosovova, Odlehlá, Šimonova, Žižkova, Pechalova, Bohumínská (část Hrušov), 
Plovárenská, Krimlova, Husitská, nám. J. Fučíka, Augustinkova, Kulibinova, Kamasova, Maší-
kova, Moravcova, Stará cesta, Na Valu, Daňkova, Kulturní, Verdiho, Riegrova, Divišova, Pod 
Haldami, Albertská, K Šachtě

TJ Baník
Stachanov

Hrušov,
Plovárenská 383/11

51 Ke Kamenině, Lassallova, Martina Henryho, Plechanovova, Pláničkova, Keramická, V Koutech, 
Muglinovská, Vančurova MŠ Keramická Muglinov,

Keramická 230/8

52

Žalmanova, U Dolu, Borodinova, Bažantí, Na Liščině, K Důlkům,
Kanczuckého, Na Vrchu, Technická, Na Vyhlídce, Vývozní,
Podélná, Poslední, Pramenná, Růžová, U Vodárny, Sodná
(část Hrušov), Orlovská (část Hrušov), Kotalova

Ústav sociální 
péče

Hrušov,
Na Liščině 342/10

53
Zemanská, Boční, Hajnova, Olešní, Hilbertova, Mexická, Sklářova, U Jeslí, U Jezu, U Vrbiny, 
Bohumínská (část Muglinov), Na Tvrzi, Sprašová, Otova, Petra Karla, Hladnovská (část Mugli-
nov, od č. or. 113 výše) — tj. č.p. 351, 42, 596, 83, 176, 751, 757, 259, 180

Dům s pečov. 
službou

Muglinov,
Hladnovská 757/119a

54 Velkostranní, Volná, Betonářská, Před Lanovkou, Vdovská,
Dudova, Želazného, Bukovanského (část Muglinov)

Kulturní dům 
Muglinov

Muglinov,
Na Druhém 358/4

55

Komerční (část Muglinov), Křížkovského, Pěší, Ciorova, Lepařova,
Na Druhém, Muklova, Na Úrovni, Hladnovská (část Muglinov č.or. 49—111) — tj. č.p. 80, 48, 
829, 603, 607, 606, 404, 393, 232, 728, 730, 63, 749, 85, 210, 272, 829, U Kapličky, 
Švédská (od č. or. 46 výše) — tj. č.p. 23, 269, 250, 245, 21, 219, 51, 282, 565, 584, 
60, 82

Kulturní dům 
Muglinov

Muglinov,
Na Druhém 358/4

56

Dílčí, Kosá, Nízká, Pod Lanovkou, Podvojná, Úpadní, Podolí, Mírná, Fojtská, Švédská (č. or. 
1—45) — tj. č.p. 687, 326, 206, 276, 675, 240, 163, 591, 101, 770, 174, 772, 646, 773, 
652, 774, 664, 775, 666, 668, 737, 736, 763, 109, Jaklovecká (část Muglinov), Krupova, 
Na Úbočí

ZŠ Pěší Muglinov,
Pěší ul.

57 Pomezní, Klidná, Přímá, Na Rozhraní, Slunečná, Sodná (část Muglinov), V Korunce, K Lesu, 
Lachova, Gvuž�ochova ZŠ Chrustova Sl. Ostrava,

Chrustova 1418/24

58

K Návsi, Vyhlídalova, Uhrova, Suchá, Parcelní, Kladivova, Gruntovní, Vrbická (od č. or. 85 
výše) — tj. č.p. 190, 99, 760, 291, 38, 324, 44, 202, 6, 398, 185, 308, 639, 286, 315, 
2, 423, 86, 288, 211, 136, 329, 614, 4, 151, 406, 297, 321, 117, 116, 74, 39, 772, 84, 
265, 219, 101, 332, 644, 253, 7, 766, 331, 720, 10, 700, 667, 11, 310, 777, Najzarova, 
Kubicova, U Vlečky, Nad Vodárnou, Nad Dvorem, K Maliňáku, Orlovská (část Heřmanice), 
Sýkorova, Požární, Dostálova, Kabarova, Záblatská, Žebrákova, Travná, Na Strži, K Oskarce, 
Kubínova, Koněvova (od č. or. 47 výše) — tj. č.p. 704, 283, 177, 214, 77, 144, 203, 407, 
305, 643, 217, 427, 167, 171, 123, 728, 732, 277, 280, 693, Nad Stavy, V Remízkách 

Kulturní dům
Na Dědině

Heřmanice,
Vrbická 151/133

59

Domažlická, Motýlová, Na Bučině, Ohradní, Pod Trianglem, Stožární, Zachalupní, Zákopní, 
Fišerova (část Heřmanice), Poštulkova, Pětiletky, Katajevova, Vrbická (č. or. 17—84) — tj. č.p. 
579, 580, 581, 582, 660, 348, 49, 294, 82, 54, 153, 206, 370, 325, 269, 714, 106, 32, 
33, 417, 687, 287, 112, 34, 611, 405, 163, 341, 35, 30, 295, 390, 389, 159, 156, 28, 
36, 276, 296, 399, 323, 105, 37, 690, 632, 698, 416, 689, 161, 776, Švejdova, Brigád-
nická, Václavíkova, Údernická, Ochmanova, Košická, Banášova

Finský domek Heřmanice,
Švejdova 574/4

60 Bohumínská (č. or. 53—61, 63, 64, 65, 67, 68, 72) — tj. č.p. 443, 454, 444, 455, 445, 
449, 446, 448, 788, 789, 1957, 447, 1814, 1139, 450, 1082, U Domova, Dědičná ZŠ Kamenec Sl. Ostrava,

Bohumínská 1082/72

61 Nad Ostravicí, Bukovanského (část Sl. Ostrava), Bronzová, Bohumínská (č. or. 25, 71, 73, 
98) — tj. č.p. 157, 1056, 1387, 1227, Na Mundlochu ZŠ Kamenec Sl. Ostrava,

Bohumínská 1082/72

62
Ferdinanda Koláře, Čedičová, nám. J. Gagarina, Na Kamenci, Bohumínská (č. or. 40, 42, 
44, 46—52) — tj. č.p. 436, 437, 438, 439, 458, 440, 441, 452, 442, 453, Jeronýmova, 
Sazečská, Seidlerovo nábř., Komerční (část Sl. Ostrava)

ZŠ Kamenec Sl. Ostrava,
Bohumínská 1082/72

63

Michálkovická (č. or. 48, 50, 62, 68, 72, 74, 80—82, 86, 87)
— tj. č.p. 1373, 1015, 1699, 1257, 1715, 1712, 1713, 1333, 1714, 1959, 1245, Dobrovol-
ského, Kmetská, Příbramská, Zámostní (bez č. 23/1930, patří VO 69), Rundova, Hýbnerova, 
Chittussiho, M. D. Rettigové, Olbrachtova, Jaklovecká (část Sl. Ostrava), Mahenova, Kranicho-
va, Mastného, Na Pěčonce, Holečkova, Hladnovská (část Sl. Ostrava), Okrajní, Vedlejší

Ostravská
univerzita

Sl. Ostrava,
Chittussiho 983/10

64

Jakuba Korty, Hubertova, Lanová, Nejedlého, Klikova, Koksová, Na Vizině, U Hájenky, Keltič-
kova (od č. or. 47 výše) — tj. č.p. 1246, 1935, 976, 977, 1408, 1296, 1297, 1298, 1395, 
1409, 1410, Michálkovická (č. or. 108—195) — tj. č.p. 967, 988, 1911, 1913, 1868, 470, 
469, 468, 467, 1932, 1969, 1897, 1229, 1070, 895, 401, 1748, 1789, 517, 1790, 1791, 
1807, 1749, 1662, 1792, 1694, 1810, 1793, 1794, 1795, 1796, 1770, 516, 1771, 856, 
1775, 1776, Mojžíškové, Únorová, Skalácká

Ostravská
univerzita 

Sl. Ostrava,
Chittussiho 983/10

65 Stromovka, Bernerova, Kasární, Heřmanická, Obvodní, Kepkova, Nová Osada, Obrovského Klub důchodců 
— krček

Sl. Ostrava,
Heřmanická 1767/19

66

Chrustova, Zapletalova, Sionkova, 8. března, Koněvova (č. or. 1—46) — tj. Heřmanice č.p. 
168, 195, 303, 90, 358, 642, 196, 193, 119, 220, 124, 225, 403, 328, 647, 207, 439, 
208, 75, 188, Slezská Ostrava č.p. 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 
249, 250, 251,252, 253, 254, 255

ZŠ Chrustova Sl. Ostrava,
Chrustova 1418/24

67

Červenkova, Na Rakovci, Na Josefské, Miloše Svobody, Vozačská, Klímkova, Na Najmanské 
(od č. or. 55 výše) — tj. č.p. 394, 393, 1065, 863, 1094, 968, 1177, 846, 1622, 1590, 
1815, Šikmá, Uhlířská, Kolmá, Michálkovická (od č. or. 197 výše) — tj. č.p. 1137, 1686, 
1617, 515, 1636, 1650, 1818 (2x), 1961, 1708, 1599, 1594, 1681, 1214, 1593, 783, 
1415, 1095, 785, 457, 1845, 767, 1859, 1968, 768, 1228, 769, 770, Topolová, Lichá, 
Petřvaldská, Čs. armády (část Sl.Ostrava), Chladná, Konečného, Na Juřince, Tvardkova, 
Zakončená, Šachetní, Panská (část Sl. Ostrava) 

Vysoká škola 
podnikání a.s.

Sl. Ostrava,
Michálkovická 
1810/181

68
Justina, Helákova, Dianina, Deputátní, Bernátkova, Marešova, Šmilovského, Na Jánské, Trnko-
vecká (část Sl. Ostrava), Pikartská (část Sl. Ostrava), Fišerova (část. Sl. Ostrava), Štěpničko-
va (část Sl. Ostrava)

Vysoká škola 
podnikání a.s.

Sl. Ostrava,
Michálkovická 
1810/181

69

Na Františkově, Na Baranovci, Na Bunčáku, Prokopská, Trojická, Na Burni, Občanská, Pod 
Výtahem, Hradní, Hřivnáčova, Na Závadě, Podzámčí (č. or. 20, 21, 23, 38, 62, 65, 81, 83, 
89), Na Najmanské (č. or. 3—40) — tj. č.p. 44, 915, 1838, 1047, 625, 1893, 396, 392, 
Těšínská (č. or. 35—116) — tj. č.p. 138, 1880, 120, 1970, 1974, 118, 117, 509, 1934, 40, 
1405, 42, 41, 37, 415, 710, 36, 35, 1999, Klášterní, Vlčkova, U Staré elektrárny, Vilová, 
Keltičkova (č. or. 1—46) — tj. č.p. 137, 136 (2x), 317, 319, 320, 325, 328, 387, 1231, 
332, 333, 334, 336, 1905, 1200, 1906, Zámostní 23/1930

ÚMOb Slezská 
Ostrava

Sl. Ostrava,
Těšínská 138/35

70

Šenovská (část Sl. Ostrava), Štablova, Zárubecká, Jakubská, Počáteční, U Garáží, Lučinská, 
Podborčí, Těšínská (č. or. 173—224) — tj. č.p. 1232, 14, 650, 652, 653, 654, 1883, 655, 
656, 507, Hranečník (část Sl. Ostrava), Pastrňákova (část Sl. Ostrava), Adamcova, Habrová, 
Podílní, Skladní, Špitální, Střelná, Josefova, Zvěřinská, Příjezdná, U Pavlíny, Michalská

Restaurace
Na Zvěřině

Sl. Ostrava,
Zvěřinská 805/31

71
Hormistrů, Jan Marie, Vrchní, Garbova, K Salmovci, Košňovského, Kramolišova, Slívova, 
Aloisina, Na Souvrati, Na Srázu, Sněžná, U Tratě, Pošepného (část Sl. Ostrava), Čtvercová, 
Na Hlásce, Na Jezerce, Matuškova, Kovařovicova

MŠ Slívova Sl. Ostrava,
Slívova 631/11

72
Nástupní, Rajnochova, Škrobálkova, Frýdecká (část Kunčičky), Listopadová, Pernerova, Rudná 
(část Kunčičky), Bořivojova, Velichova, Na Rampě, Římanova, Májová, Kaniokova, Kuchnova, 
Pekařská, Podzemní, Zdaru, Holvekova, Šupkova, Lihovarská 

ZŠ Kunčičky Kunčičky,
Škrobálkova 300/51

73 Dolejšího, Říjnová, Mezi Domky, Pstruží, Stavovská, Brusova, Výhradní, Nadační, Vratimovská 
(část Kunčičky), Střádalů, Osadní, Lorišova, Chamrádova, Třebízského, Těsná, Polní osada ZŠ Kunčičky Kunčičky,

Škrobálkova 300/51

74 Celé Kunčice MŠ Kunčice Kunčice,
Frýdecká 426/28



 V knihovnách městského obvodu Slezská Ostrava Vás po prázdninách opět rádi přivítáme. 
 Těšíme se, že nás opět poctíte svou návštěvou, a proto Vám připomínáme, kde a kdy nás můžete 
navštívit. Níže uvedené otevírací doby budou platné od října 2006: 
Knihovna v Muglinově na Hladnovské ulici 49:
Tel. 596 248 123. K dispozici je INTERNET.
Registrační poplatek: ekonomicky aktivní 100 Kč, studenti, důchodci, osoby registrované na ÚP, 
osoby na mateřské a rodičovské dovolené 60 Kč, děti do 15 let 30 Kč, důchodci nad 70 let zdarma
Otevírací doba: Pondělí 9–12 hod. 13–18 hod.
 Úterý 9–12 hod. 13–16 hod.
 Čtvrtek 9–12 hod. 13–18 hod.
 Pátek 9–12 hod. 13–16 hod.
Knihovna v Kunčičkách na Holvekově ulici 44:
Tel. 596 237 155. K dispozici je INTERNET.
Registrační poplatek: ekonomicky aktivní 100 Kč, studenti, důchodci, osoby registrované na ÚP, 
osoby na mateřské a rodičovské dovolené 60 Kč, děti do 15 let 30 Kč, důchodci nad 70 let zdarma
Otevírací doba: Úterý 9–12 hod. 12.30–17 hod.
 Čtvrtek 9–11 hod. 11.30–15 hod.
Knihovna v Heřmanicích na Vrbické ulici 133:
Tel. není (informace na tel. čísle knihovny na Hladnovské ulici 49 – 596 248 123)
Registrační poplatek: ekonomicky aktivní 50 Kč, studenti, důchodci, osoby registrované na ÚP, 
osoby na mateřské a rodičovské dovolené 30 Kč, děti do 15 let 20 Kč, důchodci nad 70 let: zdarma
Otevírací doba: Úterý 8–11.30 hod. 12–16 hod.
 Pátek 8–12 hod. 
Informace k provozu všech knihoven získáte v obvodní knihovně na Hladnovské ulici 49, tele-
fonní číslo 596 248 123, www.kmo.cz.
 Připravujeme opět výtvarné akce, soutěže, besedy a výstavky. Na všechny akce Vás upozorníme 
formou plakátků v knihovnách, ve školách, na informačních tabulích v obchodech a v poliklinice 
Modrý pavilon na Chittussiho ulici.

Za knihovnice obvodu Slezská Ostrava Jarmila Gunčagová

Slezskoostravské novinyzáří 20063

 Koncem srpna byla dokončena oprava mostu 
Na Jánské ve Slezské Ostravě. Připomeňme si 
ve zkratce jeho historii: původní most byl kon-
cem dubna 1945 vyhozen do povětří ustupující 
německou armádou. V květnu 1945 byl postup-
ně nahrazen dřevěným provizorním mostem, na 
jehož budování se podíleli místní horníci. Dře-
věný most sloužil až do 70. let 20. století, kdy 
byl nahrazen novým širokým ocelovým mostem. 
Ten byl rekonstruován v letošním roce. Byla 
provedena nová izolace mostní konstrukce, a to 
za použití soudobých materiálů, umožňujících 
dlouhou životnost nově opraveného mostu.

Karel Slíva

 S účinností od 1. 1. 2007 dochází ke změně 
některých ustanovení zákona č. 109/2006 Sb., 
a to v souvislosti s přijetím zákona o sociálních 
službách, kdy je také novelizováno ustanovení
§ 5, odst. 1, písm. s) zákona č. 155/1995 Sb. 
 Od 1. 1. 2007 jsou dle výše uvedené noveliza-
ce účastny důchodového pojištění pouze osoby, 
které pečují osobně o osobu, která je závislá na 
péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závis-
lost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stup-
ni IV (úplná závislost), tzn. že od výše uvede-

ného data nejsou účastny důchodového pojiště-
ní osoby pečující o osobu, jejichž zdravotní stav 
dosahuje I. stupně závislosti (lehká závislost).
 Doporučujeme, aby se občané, kterých se 
změna zákona přímo dotýká, obrátili na Okres-
ní správu sociálního zabezpečení Ostrava, ul. 
Zelená 34a, 702 00 Ostrava, odd. důchodového 
pojištění, tel. 596 662 111, kde budou popřípadě 
poskytnuty další informace.

Bc. Zdeněk Matýsek
vedoucí odboru sociálních věcí

domovního odpadu, nebo sezonních přebytků ze 
svých zahrádek a pozemků. Žádáme tak všech-
ny, kterých se to týká, aby neznečisťovali pro-
středí našich hřbitovů a nedělali si zde skládky 
komunálního odpadu.
 Návštěvníci hřbitovů, které spravujeme, si 
mohli povšimnout, že mnoho hrobových míst je 
opuštěných a hrobové stavby jsou neudržovány. 
Chceme, aby naše hřbitovy byly čisté a pěkné, 
a proto i tyto plochy v rámci našich možností
udržujeme, provádíme kosení a ořezy keřů, kte-
ré jsou zde vysázeny.
 Na všech hřbitovech byly provedeny ořezy 
keřů a tújí, které byly zničeny sněhovou kalami-
tou. Taktéž živé ploty jsou pravidelně ošetřová-
ny, minimálně jednou ročně.
 Co se týče ořezu vzrostlých stromů, či jejich 
kácení, musíme o tyto žádat a dodržovat roz-
hodnutí odboru životního prostředí statutárního 
města Ostravy. 
 Nejnáročnější na tuto údržbu je Ústřední hřbi-
tov Slezská Ostrava o rozloze cca 27 ha. Rozlo-
hou a počtem hrobových míst je nejrozsáhlejším 
hřbitovem v našem kraji. Každoročně provádí-
me v celém areálu Ústředního hřbitova Slezská 
Ostrava ořezy tújí, které se počítají do tisíců. 
 V roce 2005 proběhla rozsáhlá rekonstrukce 
chodníků ve staré části hřbitova. Staré chodníky 
byly nahrazeny zámkovou dlažbou. V souvislos-
ti s rekonstrukcí chodníků byly provedeny úpra-
vy zeleně dle rozsáhlého projektu rekonstrukce 
zeleně na ÚH. Byly vykáceny staré a nemocné 
stromy, které ohrožovaly bezpečnost chodců. 
Novou výsadbu se nám podařilo zajistit formou 
náhradní výsadby za dálnici dle projektu. Nové 
stromy a keře jsou již vysázeny. 
 V současnosti probíhá rekonstrukce památní-
ků obětem válek, které jsou umístěny na Ústřed-
ním hřbitově. Jsou to:

pomník obětem 1. sv. války
pomník obětem 2. sv. války „Hrdinové 
neumírají“ 1939–1945
pomník TUMBA – vzpomínka na oběti 
koncentračních táborů
hrobka srbských a italských vojáků.

 Kolem památníků bude zestetizováno v rámci 
jejich rekonstrukce i jejich okolí terénními úpra-
vami a novou výsadbou květin a ozdobných keřů.

Oprava mostu Na Jánské

 Nový školní rok byl v řadě našich ZŠ a MŠ 
zahájen slavnostně. V Koblově za účasti pozva-
ných místních spoluobčanů a hlavně nedočka-
vých rodičů slavnostně přestřihl pásku zrekon-
struované a znovuotevřené MŠ na Antošovické 
ulici náměstek primátora města Ostravy Ing. Pe-
tr Kajnar. K občanům dále promluvil místosta-
rosta našeho obvodu Ing. Antonín Maštalíř, kte-
rý koblovským přislíbil i urychlené dokončení 
opravovaného chodníku na Antošovické ulici 
a opravu střechy na smuteční síni.
 Neméně slavnostně byl školní rok zahájen 
otevřením nového hřiště s umělým travním 
povrchem u ZŠ Pěší v Muglinově. Po taneč-
ním vystoupení žákyň z vyšších ročníků této 
školy se za účasti rodičů a budoucích prvňáč-
ků slavnostně zhostil čestného prvního výkopu 
primátor města Ostravy Ing. Aleš Zedník za 
spoluúčasti vládního zmocněnce pro Moravsko-
slezský kraj doc. Ing. Petra Wolfa, CSc., a mís-
tostarostů městského obvodu v čele s Ing. Anto-
nínem Maštalířem, řídícím místostarostou úseku 
školství a kultury. Prezentaci natáčela i kabelo-
vá televize, kde v šotu hovoří i místostarostka 
Barbora Jelonková, jejíž syn začne tuto školu 
zcela jistě navštěvovat jako prvňáček v příštím 
školním roce a už teď se velice těší.
 I v dalších školských zařízeních vítalo žáky 
nejen krásné slunečné počasí, ale i řada oprave-

 Souběžně se zahájením nového 
školního roku bylo toto středisko pro 
děti a mládež z uvedené oblasti slav-
nostně otevřeno v domě na Mugli-
novské ulici č. 83 za účasti zástupců 
kraje, města, občanského sdružení 
Vzájemné soužití a místostarostů na-
šeho městského obvodu Ing. Anto-
nína Maštalíře a MVDr. Barbory Je-
lonkové. Kus dobré práce se podařil. 
Namísto zdevastovaného bytu bylo 
vytvořeno útulné prostředí pro děti, 
matky s dětmi a místní mládež. Pro-
vozovatel YMCA Ostrava dle sdělení 
ředitelky paní Jitky Lesczynské, kte-

Otevření nízkoprahového centra pro děti a mládež z oblasti Hrušova a Muglinova

Opravy na hřbitovech

Knihovny Vás zvou

rá toto zařízení provozuje, je spokojen s dosa-
vadním provozem. Cestu do centra našlo již 22 
místních dětí, které se zde učí pracovat na počí-
tači, doučují se do školy, ty nejmenší si hrají... 
no prostě smysluplné využití volného času. A to 
ještě musím zmínit i fakt, že toto zařízení bude 
úzce spolupracovat i s místní MŠ na Keramické 
ulici, která je od tohoto zařízení vzdálena vzduš-
nou čarou ani ne 100 metrů. Paní ředitelka z MŠ 
Mgr. Jarmila Chlopková nám prozradila, že děti 
mohou využívat např. keramickou pec či jiná 
zařízení MŠ. Ing. Antonín Maštalíř

řídící místostarosta úseku školství a kultury 

Zahájení nového školního roku na našich ZŠ a MŠ

Upozornění občanům

Základní školu v Muglinově navštívil i primátor 
Ing. Aleš Zedník.

ných budov ať už z exteriéru či interiéru. Priorit-
ně se dokončuje tzv. nerez program a řeší nejzá-
važnější problémy v údržbě všech našich škol-
ských zařízení. Dále musím konstatovat, a to 
nejen já, ale zdůrazňuji, že to jsou slova hlavně 
z odboru školství Magistrátu města Ostravy, 
že tolik financí, kolik se vložilo do školství ve 
Slezské Ostravě, nedostal žádný další městský 
obvod. Přesto vím, že máme malý dluh ke dvě-
ma mateřským školám, a to k MŠ na Zámostní 
ulici a MŠ na Jaklovecké ulici, které chceme 
v dalším volebním období prioritně řešit, a to 
hlavně proto, že bude zahájena na místě bývalé 
HGF VŠB Ostrava naproti Bazalům výstavba 
rezidenčního domu, kde vznikne 120 bytových 
jednotek, a tím se zcela jistě zvýší i další potře-
ba míst pro děti v MŠ. 
 Závěrem bych chtěl říci všem škarohlídům, 
že se nenaplnilo to, co někteří naši spoluobčané 
tvrdili, že máme málo dětí ve školkách, že jsou 
ne zcela využity a že je žádoucí je slučovat či 
přeorganizovávat. Opak je pravdou. Předškolní 
zařízení jsou plná a řada dětí na umístění v na-
šich MŠ musí čekat.

Ing. Antonín Maštalíř
řídící místostarosta úseku školství a kultury

Foto z akcí: Mgr. B. Gelnarová

Slavnostnímu otevření MŠ v Koblově byli přítom-
ni i starosta M. Vojkovský a náměstek primátora 
města Ostravy Ing. Petr Kajnar.

Ředitelka centra Jitka Lesczynská

Centrum si prohlédla i místostarostka MVDr. 
Barbora Jelonková

Oprava pomníku obětem 2. světové války
na Ústředním hřbitově

Foto z oprav: archiv SON

 Malá obřadní síň na hřbitově ve Slezské Os-
travě se také dočkala celkové rozsáhlé rekon-
strukce. Tato je prováděna rovněž včetně terén-
ních úprav a nové výsadby.
 Odstavná plocha před budovou krematoria na 
Ústředním hřbitově byla dlouhodobě ve velmi 
špatném stavu, tavící se asfalt v letních měsících 
znepříjemňoval chůzi po této ploše. V součas-
nosti se podařilo zajistit finance a provést opra-
vu. Na celé ploše se klade zámková dlažba.
 Samozřejmě nezapomínáme na okolní hřbito-
vy, které spravujeme. V loňském roce se zrekon-
struovala hřbitovní zeď v Kunčičkách, protože 
původní oplocení bylo ve velmi špatném stavu, 
zdivo bylo podmáčené a neopravitelné. Proběhlo 
také rozsáhlé kácení stromů na hřbitově v Mug-
linově. Stromy zde byly přestárlé a nemocné, 
ohrožovaly bezpečnost návštěvníků hřbitova.
 Na hřbitově v Koblově probíhá oprava smu-
teční síně a bude upraven vjezd na hřbitov tak, 
aby dešťová voda nekomplikovala občanům 
vstup na tento hřbitov.
 V letošním roce se na hřbitově v Kunčičkách 
vybuduje nový vodovodní stojan, který vyřeší 
současné problémy s vodou (podmáčený terén, 
špatný odpad).
 Na příští rok připravujeme projekt, který řeší 
komplexně opravu vodovodního řadu na ÚH. 
Chtěli bychom tyto opravy provést během roku 
2007, pokud se nám podaří zajistit finanční krytí 
této akce. MVDr. Barbora Jelonková

řídící místostarostka odboru TSKZaH



 Velkým koníčkem místostarosty Ing. Antoní-
na Maštalíře je houbaření. V Oderských vrších 
našel hřib pravý – vážil 1 kg a rozpětí klobouku 
měřilo 25 cm (viz foto).
 Všem čtenářům doporučuje ochutnat výbor-
ný houbový guláš z růžovek:
 V lese nasbíráme co nejvíce (alespoň 15–
20 ks) pokud možno mladých plodnic (ty jsou 
masité) muchomůrek růžovek, tzv. masáků. 
Kdo je nezná, ať raději nesbírá, a použije jiné 
druhy masitých hub. Houby nakrájíme na plát-
ky silné cca ¾ cm, podusíme na sádle s cibulí 
podsypané mletou červenou paprikou, přidáme 
jeden masox, dolijeme vodou a přidáme nakrá-
jenou klobásu, případně uzené maso (množství 
dle vlastního zvážení), případně můžeme na 
počátku, kdy se dusí cibulka na sádle s mletou 
paprikou, místo klobásy či masa přidat uzenou 
slaninu. Vaříme cca 20 minut, pak těsně před 
zahuštěním záklechtkou či zásmažkou nakrájí-

 Vážení občané, v červenci tohoto roku pře-
vzala společnost Ostravské vodárny a kanali-
zace a.s. do provozování kanalizační řady na 
ulicích Blokově, Nogově, U Sýpky a dne 8. 
září zahájila trvale činnost čerpací stanice od-
padních vod Žabinec. V této souvislosti si Vás 
dovolujeme pozvat na schůzku, která se usku-
teční v restauraci U sýpky za účasti předsta-

vitelů vedení obvodu a nového provozovatele 
kanalizačního řadu dne 11. října ve 13 hodin. 
Cílem schůzky bude nejenom poskytnutí kom-
plexních informací v souvislosti s uzavíráním 
smluvního vztahu, ale také o odvádění odpad-
ních vod nebo o platbách stočného. Rádi zod-
povíme i Vaše případné dotazy.

Ing. Monika Procházková
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Poděkování
 Bc. Markéta Lipová, ředitelka MŠ na Frý-
decké ulici v Ostravě-Kunčicích, děkuje firmě 
MITTAL Steel Ostrava za sponzorský dar ve 
výši 10 000 korun.
 Dar bude využit k zakoupení koloběžek a šla-
padel pro sportovní vyžití dětí.

Nové zastávky trolejbusů v Hrušově

Tiráž: Slezskoostravské noviny vycházejí 1× za měsíc. Vydává statutární město Ostrava — městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 35, tel. č.: 599 410 011. IČ 00845451. Vyšlo v září 2006. Tisk povolen — reg. zn. MK ČR E 12773. Náklad 9000 výtisků. Redakce: 
Dr. Květoslava Míčková, e-mail: kmickova@slezska.cz, tel. č. 599 410 030. Za obsah článků odpovídají autoři. Komise pro vydávání Slezskoostravských novin — předseda Miroslav Vojkovský, členové: Josef Burkovič, Ing. Antonín Maštalíř, Doc. Mgr. Jan Hališka, Zdeněk 
Martínek, Vlasta Hanousková, Ing. Jiří Šárek, Ing. Jiří Zrůnek, Karel Slíva. Sazba a tisk: REPRONIS Ostrava. Roznášku provádí Česká pošta, s.p., Ostrava 2, Wattova 1046, tel. 596 277 102.

Uzávěrka dalšího čísla Slezskoostravských novin bude 27. 9. 2006.

 Do dějin Slezské Ostravy (tehdy Polské) 
v druhé polovině 19. století vstoupili význam-
ným způsobem příslušníci technické inteligen-
ce, kteří pracovali na místních dolech. Bylo to 
v období po zrušení roboty v roce 1848 a pádu 
Bachova absolutismu v roce 1859, kdy se poklá-
daly v konstituční monarchii základy občanské 
společnosti. Mezi tyto lidi patřil i Václav Stieber 
– technický a komerční ředitel Vlčkových dolů 
a starosta Polské Ostravy.
 Narodil se v roce 1836 v Rakovníku. V roce 
1861 vystudoval Báňskou akademii v Příbrami, 
kde po absolvování pracoval jako asistent pro 
směr hornický a měřický. Pak krátkou dobu pra-
coval v Haliči při dobývání síry a při dobývání 
rud v Oloví na Sokolovsku. 
 V roce 1864 přichází do Polské Ostravy 
k Vlčkovým dolům jako důlní měřič. Již za 
4 roky se zde stává ředitelem a funkci zastává 
až do roku 1894. Za svého působení vystavěl 
jámu Michálku a zmodernizoval jámu Troji-
ci. Mezi lety 1868–1894 stoupla těžba Vlč-

kových dolů ze 100 000 t na 550 000 t za rok. 
Získal věhlas i v odborných kruzích. Byl členem 
redakce prvního českého odborného hornického 
a hutnického časopisu Hornické a hutnické listy, 
kde publikoval své odborné studie o trhavinách, 
které se dají použít v důlním prostředí, kde je 
nebezpečí výbuchu důlních plynů a uhelného 
prachu.
 Inteligence jeho generace považovala za svou 
povinnost v co největší míře prospět svou pra-
cí obci, ve které žije. Mnoho let proto pracoval 
v obecním zastupitelstvu a vykonával tady po 
určitý čas i funkci starosty.
 
Výstavba význačnějších objektů z doby, kdy 
byl Václav Stieber starostou: 
1883  postavena česká obecná škola na Hraneč-

níku
1884 postavena česká obecná škola na Zárubku
1890–1891  vybudována obecní nemocnice na 

Kamenci. 
Karel Slíva

Lidé, kteří se v minulosti zasloužili o rozvoj Slezské Ostravy

Citáty k zamyšlení
-  Slovo nezmůže nic bez myšlenky.

-  Dostat se k moci, k postavení, je těžké, ale 

ještě těžší je si toto udržet.

-  Staré čínské přísloví říká: pravdu má ten, kdo 

má delší meč.

-  Staré ma�arské přísloví říká: ne každá písnič-

ka se zpívá do konce.

Vybral Ing. Jiří Šárek

Fotoreportáž z Antošovic a Koblova
 To, že náš městský obvod Slezská Ostrava je vhodný a atraktivní pro turisty, dokazují i níže zve-
řejněné snímky. Obzvláště úsek kolem jezer v Koblově, která pro jejich polohu navštěvují i občané
z Polska. Svůj ráj zde našli i rybáři, což dokumentuje opět snímek. Ornitologové tady mají zmapo-
vaný výskyt místního ptactva. Z vlastní zkušenosti Vám, vážení občané, mohu doporučit návštěvu 
tohoto území. Komplex jezer a území kolem řeky Odry poskytuje podmínky pro relaxaci.
 Naše snímky přibližují místa, která možná někteří občané ze vzdálenějších míst v obvodu nezna-
jí. Jsou ale důkazem, že tato katastrální území se vyvíjejí a mají perspektivu pro další ekonomický
a kulturně společenský rozkvět.

 Stávající trolejbusové linky č. 105 a 106 jsou 
v důsledku výstavby dálnice D 47 vedeny ze za-
stávky „Žižkova“ dále nově přes rampu na ulici 
Stará cesta na novou zastávku „Riegrova“ a od-
tud dále na původní konečnou zastávku „Kob-
lov“. Změna ve vedení trasy linek č. 105 a 106 
je platná od 28. 8. 2006 a bude trvalého rázu.

Nová zastávka v Hrušově

Houbová pochoutka
me 1–2 paprikové lusky, přisolíme, připepříme, 
přidáme na zvýraznění chuti trochu tekutého 
chilli koření, majoránku – a je hotovo. Gurmáni 
zakusují místo chlebem kvalitním celozrnným 
pečivem. Samozřejmě k zapití je vhodný jak ji-
nak než kvalitní Ostravar!
 Přeji dobrou chuť.

Ing. Antonín Maštalíř 

ZUŠ Ostrava-Muglinov, U Jezu 4, 
příspěvková organizace, přijímá pro 
školní rok 2006/2007 žáky do oboru 
výtvarného. Bližší informace na tel. č. 
596 244 999, 736 123 072.

Mgr. Eva Pilařová, ředitelka ZUŠ

To byl úlovek!
 U jezera v Koblově chytil Radim Baar z Bohumína svůj rekordní životní úlovek – kapra o délce 
60 cm a váze 5 kg. Na vytažení takového kusu z vody sám nestačil a musel využít pomoci kamaráda 
– Pavla Springla. Panu Baarovi blahopřejeme a přejeme mu v dalším rybaření, které je jeho velkým 
koníčkem, mnoho podobných úlovků. Ing. Jiří Šárek

Chovatelé zvou
 ZO Českého svazu chovatelů Sl. Ostrava po-
řádá ve dnech 30. 9. od 8 do 18 hod. a 1. 10. od 8 
do 13 hod. v areálu u Chittussiho ulice výstavu 
drobného zvířectva – 29. ročník Slezskoostrav-
ské přehlídky.
 Táž organizace zve zájemce na zájezd ko-
naný 21. 10. na oblastní prodejní výstavu drob-
ného zvířectva do Hodonína. Bližší informace 
podá Pavel Martiník, tel. č. 736 100 062.

Václav Stieber — technik, modernizátor hornictví, starosta, držitel čestného 
občanství za rozvoj Slezské Ostravy

-  V Zoo Ostrava se uskuteční 1. října Den zví-
řat v zoo. Na programu budou soutěže pro 
děti, sokolnické ukázky, křtiny mláďat a jiné 
atrakce.

-  V areálu Slezskoostravského hradu se bude 
konat 14.–15. října hradní hodokvas, spojený 

s jarmarkem od 10.00 do 20.00 hodin. Ná-
vštěvníci se mohou těšit na dobré jídlo, pití,
přehlídku tradičních řemesel a kuriozní sou-
těže.

-  Ve výukovém středisku zoo proběhne 25. 
října od 15.30 hodin odborná přednáška 
RNDr. Jana Pluháčka, Ph.D. na téma: „Indic-
ký nosorožec - mýty a legendy“.

Zveme Vás

Kroužek jógy v KD v Muglinově
 Pokud Vás bolí záda, špatně se Vám dý-
chá a trpíte napětím a stresy, přijďte si zacvi-
čit a zlepšit svou duševní a fyzickou kondici 
do KD v Muglinově, ulice Na Druhém č. 4. 
Kurzy vede zkušená cvičitelka a konají se 
každé úterý od 16.15 do 17.45 hodin.
 Bližší informace získáte na tel. č. 596 244 
897, 723 270 898.

Příležitost pro mladé fotbalisty
 Oddíl kopané TJ Jiskra Hrušov pořádá kaž-
dé pondělí a středu od 16 hodin nábor hráčů do 
žákovského a dorosteneckého týmu. Zájem-
ci o kopanou narození v letech 1989–1993 se 
mohou hlásit na hřišti TJ Jiskry Hrušov (ulice 
V Koutech) u předsedy oddílu pana Koblihy, 
nebo u trenérů – p. Páska a p. Wozniaka. Bližší 
informace na tel. č. 605 767 025, 605 344 440, 
736 687 229.

Moštování ovoce
 ZO Českého zahrádkářského svazu v Kun-
čičkách provádí v Domě chovatelů na Rajno-
chově ulici 226 moštování ovoce. Objednávky 
jsou přijímány na tel. č. 732 912 159.
 V moštárně na Komerční ulici v Muglinově se 
provádí moštování ovoce každé úterý a pátek od 
15 hodin. Bližší informace na tel. č. 596 245 062 
(p. Ladislav Lettovský) a 596 243 775 (p. Josef 
Zezulčík).
 V moštárně v Heřmanicích na Uhrově ulici 
se moštuje každé pondělí od 15 hodin. Bližší in-
formace podá Ing. Z. Votoček (tel. č. 596 242 
679, volejte prosím ve večerních hodinách). Po 
domluvě lze přijmout k moštování větší množ-
ství ovoce i jiný den.Pozor na změny v dopravě

 Od začátku září se změnila organizace do-
pravy na zastávce NH hlavní brána a zároveň 
bylo upraveno vedení autobusových linek čís-
lo 31, 45, 48, 57, 62 a 322. Nástupní a výstup-
ní zastávka NH hlavní brána (u Kováku) byla 
zrušena a byla zavedena nová zastávka na ulici 
Vratimovské vedle stejnojmenné tramvajové 
zastávky.

Pozvání

 Děti z MŠ na Chrustově ulici děkují majitel-
ce keramické dílny na Heřmanické ulici Aleně 
Kajsturové za pomoc při vypalování keramiky 
pro keramický kroužek a těší se na další spolu-
práci. Foto: archiv MŠ

Hasičská zbrojnice v Antošovicích Mateřská škola v Antošovicích

Jezero u Koblova Radim Baar se svým úlovkem


